




ة قواعد اللغة العربيَّ



ت�سدرها وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
دولة الكويت - يف مطلع كل �سهر عربي

جميع احلقوق حمفوظة
الإ�سدار مائة واأربعة ع�سر

١43٦هـ - ٢٠١٥ م

العنوان:
�ص.ب ٢3٦٦7

الرمز الربيدي ١3٠97 الكويت
هاتف: ٢٢4٦7١3٢ - ٢٢47٠١٥٦ - ١844٠44

فاك�ص:٢٢4737٠9

الربيد الإلكرتوين
info@alwaei.com

املوقع الإلكرتوين
www.alwaei.gov.kw

الإ�سراف العام
رئي�ص التحرير

في�سل يو�سف العلي



ة قواعد اللغة العربيَّ

�لإ�شد�ر مائة و�أربعة ع�شر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

�إعد�د: ر�شيد ناجي �لح�شن

�إ�شر�ف: د. يحيى مير علم





ت�صدير

بقلم رئي�س حترير جمّلة الوعي الإ�صالمّي
احلمدهلل الذي نّور بكتابة القلوب، واأنزله يف اأوجز لفظ واأعجز اأ�صلوب، فاأعيت بالغتُه الُبلغاء، واأعجزت حكمتُه   
احلكماء، وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد معّلم احلكمة، اأّيده رّبه باخلطاب املعجز، واللفظ البديع املوجز، �صّلى اهلل 

عليه وعلى اآله واأ�صحابه الكرام.

اأما بعد:  

فاإن اللغة العربية اأهم لغات الإن�صانية، حيث متيزت عن اللغات الأخرى بت�صريفها بنزول القراآن بها، فو�صعت كالم   
اهلل لفظًا ومعنى، ولغة القراآن - بال امرتاء - حجة العربية الف�صحى، وحار�صها الأمني.

ول يخفى على اأرباب العقول اأن تقعيد القواعد لكل علم ي�صبطه ويحفظه �صليمًا من العبث، وانطالقًا من تلك   
لوقتهم  توفريًا  الكرام  لقرائها  العربية«  اللغة  »قواعد  يف  خمت�صرة  تقدمي  الإ�صالمّي«  »الوعي  جملة  اأرتاأت  الأهمية؛ 
ناجي احل�صن،  ر�صيد  الأ�صتاذ  اأعّدُه  الذي  الإ�صدار  فكان هذا  الكرمي،  القراآن  لغة  لقواعد  وتب�صيطًا  وت�صهياًل  وجهدهم، 

باإ�صراف ومتابعة من الدكتور يحيى مري علم، فجزاهما اهلل خري اجلزاء.

وجملة »الوعي الإ�صالميّ« اإذ تقدّم هذا الإ�صدار، فاإنها تتوجه بال�صكر والتقدير لكل من اأعان على اإجنازه، �صائلة   
اهلل اأن يجعل فيه النفع للجميع .

واحلمد هلل ربِّ العاملني

                                                                         رئي�س التَّحرير
                                                                        في�صل يو�صف اأحمد العلي
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الم
لك

م �
�شا

�أق

�ل�شم: ما دّل على معنى يف نف�شه، ومل يقرتن بزمان، مثل)حممد(، و ُيعرُف: باخلف�ض، 

و�لتنوين، ودخول �لألف و�لاّلم، مثل: مررت بغالِم زيٍد �لفا�شِل. 

َرَب(، وُيعرُف بـ )قد، و�ل�شني،  �لفعل: ما دّل على معنى يف نف�شه، و�قرتَن باأحد �لأزمنة �لثالث، مثل:)�شَ

و�شوف، وتاء �لتاأنيث �ل�شاكنة(، مثل: قد �أفلح، �شيقول، �شوف ياأتي، قاَلْت.

�حلرف: ما دّل على معنى يف غريه، مثل: هل، فـي، مل.

لي
�ش

لأ
ب �

ر�
لإع

م �
�شا

�أق

�أ- �لظاهري )�للفظي(: هو �لذي تظهر عالمات �لإعر�ب على �آخر �لكلمة فيه. ويكون يف 

�لكلمات �ملعربة غري �ملنتهية بحرف ِعّلٍة، مثل: َي�شرُي �لنهُر من �جلنوِب �إلى �ل�شماِل.

ب- �لتقديري: هو �لذي ل تظهر عالمات �لإعر�ب على �آخر �لكلمة فيه. وله عدة مو��شع:

١-�ل�شم �ملتَّ�شل بياء �ملتكلِّم، مثل: هذ� كتابي، ��شرتيت كتابي، قر�أت يف كتابي.

  ٢- �ل�شم �ملق�شور، مثل: جاء �لفتى، ر�أيت �لفتى، مررت بالفتى.

 ٣- �ل�شم �ملنقو�ض، مثل: حكَم �لقا�شي على �جلاين. 

       �أما يف حالة �لن�شب فتظهر �حلركة على �آخره، مثل: ر�أيت �لقا�شَي. 

، بالألف �أو �لو�و �أو �لياء، مثل: �لعامِلُ يخ�شى �هلل، �لفا�شل ي�شمو  ٤- �لفعل �ملعتلُّ

بخلقه، �ملوؤمن ل يرمي �لنا�ض بالبهتان.

    وله ��شتثناء�ٌت، مثل حالة �لن�شب، حيث تظهر �لفتحة مع �ملعتلِّ بالو�و �أو �لياء، 

مثل: لن يرمَي كْي ينجَو.  

٥- حكاية �لكلمة: ويكون يف �ملحكيِّ ـ �إن كان ُجْمَلة ـ وفيما ُي�شمى به من �لكلمات 

(، وتكون حركة �لإعر�ب مقدرة، منَع من  �ملبنيِة �أَو �جُلَمِل، مثل: )جاَد �حلقُّ

ظهورها ��شتغال �ملحل بحركة �حلكاية.

ر�. مثل: هذ� �أبي. فيقال  جـ- �ملحلِّي: هو �إعر�ب �عتبارّي للمبنّيات، فال يكون ظاهر� ول مقدَّ

عن �لكلمة �ملبنية: �إنها مبنية على ما هو عليه �آخرها،  يف حمل رفع �أو ن�شب �أوجر �أو جزم. 
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ّمة للرفع، و�لفتحة للّن�شب، و�لك�شرة للجّر، و�ل�شكون للجزم.� �ل�شّ

�لفتحة: لال�شم و�لفعل، يف حالة �لن�شب، نحو: علينا �أْن ُنْكِرَم حممدً�.

�ل�شّمة: لال�شم و�لفعل، يف حالة �لرفع، نحو: يو�ظُب �ملوؤمن ُ على �ل�شالِة.

�لك�شرة: لال�شم فقط، يف حالة �جلر، مثل: فر�َض �هلل يف �لأمو�ِل زكاًة للفقر�ِء .

�ل�شكون: للفعل فقط، يف حالة �جلزم، ل تق�شْر يف �أد�ِء و�جِبك. 
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�

ينوب عن �لعالمات �لأ�شلية ع�شر عالمات فرعية، يف �شبعة مو��شَع، وقد ينوب حرف عن 
حركة �أ�شلية، �أو حركة �إعر�بية فرعية عن حركة �أ�شلية، �أو ينوب حذف �حلرف عن 

�ل�شكون، كحذف حرف �لعّلة �أو حذف �لنون .  
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١- �لأ�شماء �خلم�شة: �أب - �أخ - حم - فو - ذو ) مبعنى �شاحب (. 
ترفع بالو�و، وتن�شب بالألف، وجتر بالياء، مثل: هذ� �أبوك يهنُئ �أخاك على عمٍل ذي قيمٍة. 

حاِن  �شاِن يلوِّ ٢- �ملثنى وما يلحق به: يرفع بالألف، وين�شب ويجر بالياء، مثل: �ملدرِّ
. ويلحق باملثنى: )ِكال وِكلتا - ب�شرط �إ�شافتهما �إلى �شمري-، �ثنان  َئنْيِ للمتفوَقنْيِ ُمَهنِّ

و�ثنتان(، مثل: عاد �مل�شافر�ن كالهما، ��شرتيُت كتابني �ثنني وجملتني �ثنتني.

٣- جمع �ملذكر �ل�شامل وما يلحق به: يرفع بالو�و، وين�شب ويجر بالياء، مثل: 

ِئنَي.  حوَن للمتفوِقنَي ُمَهنِّ �شوَن يلوِّ �ملدرِّ

ويلحق بجمع �ملذكر �ل�شامل: )�ألفاظ �لعقود )٢٠-٩٠(، وكلمة )�أولو(، عامَلون )بفتح 

ـون، بنــون، �أر�شون، ِع�شــون، ِعـــزون(. مثـــل:  �لالم(،�أهلون، �ِشنون، ِعلِّيُّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ﴾، 

﴿ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾.
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٤- جمع �ملوؤنث �ل�شامل وما يلحق به: ين�شب بالك�شرة، مثل: ر�أيت �لطالباِت مقبالٍت.

ويلحق بجمع �ملوؤنث كلمة �أولت )��شم جمع مبعنى ذو�ت(، مثل: �ملعلمات �أولُت ف�شٍل، وبع�ض 

�لأ�شماء �ل�شبيهة بجمعه، ولي�شت يف �لأ�شل جمعًا موؤنثًا �شاملًا، مثل: )َعَرَفات، �أَْذِرعات(.

٥- �ملمنوع من �ل�شرف: يجر بالفتحة نيابة عن �لك�شرة، مثل: ذهبت �إلى مكَة، و�شّلمت 
على �أحمَد.

ل: 
عا

لأف
يف �

١-  �لأفعال �خلم�شة: هي كلُّ فعل م�شارع �ت�شل به �ألف �لثنني، �أو و�و �جلماعة، �أو 
ياء �ملخاطبة: يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبني.

ون ي�شت�شعرون   ترفع بثبوت �لنون، وتن�شب وجتزم بحذفها، مثل: �لطالُب �ملُِجدُّ
�مل�شئوليَة ومل يتهاونو� ولن يتهاونو�.

٢- �لفعل �مل�شارع �ملعتل �لآخر: يجزم بحذف حرف �لعلة، مثل: �أخوَك مْل َي�ْشَع يف 
، ومل َيْرِم حم�شنًة، ومل َيْدُع �إل ربَّه. وحروف �لعلة هي: �لألف و�لو�و و�لياء. �ل�شرِّ
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 �لنكرة: ما دلَّ على �شيء غري معنّي، مثل: كتاب.
 �ملعرفة: ما دلَّ على �شيء معنّي، مثل: مكة، �أنت، �لباب.

ف
عار

 �مل
�ع

نو
�أ

�ملعارف �شبعة:

١- �ل�شمري: �ل�شمائر �لبارزة منف�شلة ومت�شلة: )�أنا، نحن(، 
و�ل�شمائر �مل�شترتة وجوبًا وجو�زً�: وهي �لتي ل تظهر يف 

ر، مثل فاعل )يجتهد( يف  �لكالم، ل ُنطقًا، ول كتابة، ولكّنها تَقدَّ
قولنا: )خالد يجتهد(.

٢- �لَعَلم: حممد، مكة.  
٣- ��شم �لإ�شارة: هذ�، هذه، هذ�ن ، هاتان ، هوؤلء.

٤- �ل�شم �ملو�شول: �لذي، �لتي، �للذ�ن، �للتان، �لذين، �لالتي.
ف بـ )�ألـ(: �لبلد. ٥- �ملعرَّ

٦- �مل�شاف �إلى معرفة: عبد �هلل. 
7- �ملنادى: وهو �لند�ء �ملق�شود، نحو: يا عامل، وهو يف �لأ�شل 

نكرة، لكن ب�شبب �لق�شد يف ند�ئه �شار معرفة.
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وهو مفتوُح �لآخر �أبدً�، �إل �إذ� �ّت�شل به �شمرُي �لرفِع �ملتحّرك، وهو: )تاء 

�لفاعل، �أو نا �لفاِعِلني، �أو نون �لن�شوة(، فُيبنى على �ل�شكون، مثل: �أَْنَفْقُت، 

�أَْنَفْقنا، �أَْنَفْقَن، �أو �ّت�شلت به و�ُو �جلماعة، فيبنى على �ل�شّم، مثل: َدَر�ُشو�.

رع
�شا

�مل

وهو مرفوٌع �أبدً�، حتى 
يدخَل عليه نا�شٌب، مثل: 
�أودُّ �أن تدر�َض، �أو جازٌم، 

مثل: مل يّتِعْظ. كما 
يجزم �مل�شارع �إذ� وقع 

جو�بًا للطلب )�لأمر �أو 
�لنهي(، مثل:

﴿ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺٿ   ﴾.

 �لنو��شب: 

)�أْن، َلْن، �إَِذْن، َكْي، لُم 
�لتعليل، لُم �جلحود، 
حتى، فاء �ل�شببية، 

و�و �ملعية، بع�ض 
حروف �لعطف

، �أو(. )و�و، ف، ُثمَّ

�جلو�زم:

ا، لم �لأمر و�لدعاء،  ، لـمَّ )مَلْ
ل )يف �لنهي و�لدعاء(، �إْن، 
ما، َمْهَما، �إْذَما، �أّي، متى، �أَْيَن، 

�أّيان، �أنَّى، حيثما، كيفما(.

مر
لأ

�

يبنى فعُل �لأمِر على �ل�شكون، مثل: �در�ْض، �إّل �إذ� �ّت�شلت به نوُن �لتوكيِد فُيبنى 
، و�إن كان م�شارُعُه معتلَّ �لآخر ُبِنَي على حذف  على �لفتح، مثل: ��شمَعْن، ��شمَعنَّ
حرف �لعّلة، مثل: ُ�ْدُع، �أو كان م�شارُعه من �لأفعال �خلم�شة ُبنَي على حذف �لنون، 

مثل: �كتبو�.   
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وهو مفتوُح �لآخر �أبدً�، �إل �إذ� �ّت�شل به �شمرُي �لرفِع �ملتحّرك، وهو: )تاء 

�لفاعل، �أو نا �لفاِعِلني، �أو نون �لن�شوة(، فُيبنى على �ل�شكون، مثل: �أَْنَفْقُت، 

�أَْنَفْقنا، �أَْنَفْقَن، �أو �ّت�شلت به و�ُو �جلماعة، فيبنى على �ل�شّم، مثل: َدَر�ُشو�.

رع
�شا

�مل

وهو مرفوٌع �أبدً�، حتى 
يدخَل عليه نا�شٌب، مثل: 
�أودُّ �أن تدر�َض، �أو جازٌم، 

مثل: مل يّتِعْظ. كما 
يجزم �مل�شارع �إذ� وقع 

جو�بًا للطلب )�لأمر �أو 
�لنهي(، مثل:

﴿ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺٿ   ﴾.

 �لنو��شب: 

)�أْن، َلْن، �إَِذْن، َكْي، لُم 
�لتعليل، لُم �جلحود، 
حتى، فاء �ل�شببية، 

و�و �ملعية، بع�ض 
حروف �لعطف

، �أو(. )و�و، ف، ُثمَّ

�جلو�زم:

ا، لم �لأمر و�لدعاء،  ، لـمَّ )مَلْ
ل )يف �لنهي و�لدعاء(، �إْن، 
ما، َمْهَما، �إْذَما، �أّي، متى، �أَْيَن، 

�أّيان، �أنَّى، حيثما، كيفما(.

مر
لأ

�

يبنى فعُل �لأمِر على �ل�شكون، مثل: �در�ْض، �إّل �إذ� �ّت�شلت به نوُن �لتوكيِد فُيبنى 
، و�إن كان م�شارُعُه معتلَّ �لآخر ُبِنَي على حذف  على �لفتح، مثل: ��شمَعْن، ��شمَعنَّ
حرف �لعّلة، مثل: ُ�ْدُع، �أو كان م�شارُعه من �لأفعال �خلم�شة ُبنَي على حذف �لنون، 

مثل: �كتبو�.   
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اء
شم

لأ�
ت �

عا
فو

مر

�ملرفوعات �شبعة، وهي: �لفاعل، ونائب �لفاعل ، و�ملبتد�أ، وخربه، و��شم كان �أخو�تها، 
وخرب �إّن و�أخو�تها، و�لتابع للمرفوع، وهو �أربعة �أ�شياء: )�لنعت، و�لعطف، و�لتوكيد، 

و�لبدل(.

عل
فا

هو: �ل�شم �ملرفوع، �ملذكور �ل
قبله فعله، وهو ق�شمان:

١- ظاهر، مثل: قام َزْيٌد.
َرْبَت،  َرْبنا، �شَ َرْبُت، �شَ ٢- م�شمر، وهو �ثنا ع�شر: �شَ
َرَبْت،  َرَب، �شَ ، �شَ َرْبُتَّ َرْبُتم، �شَ َرْبُتما، �شَ َرْبِت، �شَ �شَ

َرْبَن. َرُبو�، �شَ َرَبا، �شَ �شَ

عل
فا

 �ل
ب

ائ
 )�ملفعول �لذي مل ُي�َشمَّ ن

فاعله(، وهو: �ل�شم �ملرفوع 
�لذي مل ُيذَكْر معه فاعله، 

وهو ق�شمان:

ِرَب َزْيٌد. �أ- ظاهر، مثل: �شُ

ِرْبُتما،  ِرْبِت، �شُ ِرْبَت، �شُ ِرْبنا، �شُ ِرْبُت، �شُ ب- م�شمر: �شُ

ِرْبَن. ِرُبو�، �شُ ِرَبا، �شُ ِرَبْت، �شُ ِرَب، �شُ ، �شُ ِرْبُتَّ ِرْبُتم، �شُ �شُ
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اء
شم

لأ�
ت �

عا
فو

مر

رب
خل

و�
د�أ 

بت
�مل

�ملْبَتَد�أُ: هو �ل�شُم �ملرفوُع �لعاري عن 
�لعو�مل �للفظية.

: هو �ل�شم �ملرفوع �مل�شند �إليه،  �خَلرَبُ
مثل: َزْيٌد قائٌم.

�ملبتد�أُ ق�شمان: 
ٌد َر�ُشوُل �هلل ، وم�شمر،  مَّ ظاهٌر، مثل: حُمَ

وهو �ثنا ع�شر: )�أنا، نحن، �أنَت، �أنِت، 
.) ، ُهو، ُهي، ُهما، ُهْم، ُهنَّ �أنُتما، �أنُتم، �أنُتَّ

�خلرب ق�شمان: 

- مفرد، مثل: زيٌد قائم.

- غرُي مفرد، وهو �أربعُة �أنو�ع:

١-�جلارُّ و�ملجروُر: زيٌد يف �لّد�ر.
٢-�لظرف: َزْيٌد ِعْنَدَك.

٣-�لفعل مع فاعله: َزْيٌد قاَم �أبوُه.
رة. ٤-�ملبتد�أ مع خربِه: َزْيٌد �أُُموُره ُمي�شَّ

ع:
و�

 �أن
ثة

ال
، ث

رب
خل

و�
د�أ 

بت
 �مل

لى
 ع

لة
خ

د�
 �ل

مل
و�

لع
�

١-كان و�أخو�تها: ترفُع 
�ل�شَم، وتن�شُب �خلرَب، وهي:

 ، )كان، �أم�شى، �أ�شحى، ظلَّ
باَت، �شاَر، لي�ض، ما ز�ل، 
ما�نَفّك، ماَفِتَئ، ماَبِرَح، 
ماد�َم(، مثل: كان زيٌد 

قائمًا.
٢-�إّن و�أخو�تها: تن�شُب 

�ل�شَم  وترفُع �خلرَب: �إّن 
زيدً� قائٌم، وهي: )�إّن، �أّن، 

لكّن، كاأّن، ليَت، لعّل(.

٣-ظنَّ و�أخو�تها: تن�شُب �ملبتد�أَ و�خلرَب على �أنّهما 
مفعولن لها، وهي ق�شمان:

�أ- �أفعاُل �ْلُقُلوب، 
وتق�شم �إلى ق�شمني:

ب- �أفعال 
�لتَّحويل: 

خذ - َجَعَل  )�تَّ
َ - َردَّ -  ريَّ - �شَ

َتَرَك - َوَهَب(،

مثل:﴿ ںں  

ڻ          ڻ﴾

١- ما يدّل على 

�ليقني، مثل: 

)َر�أَى، َعلَم، َوَجَد، 

َدَرى، َتَعلَّْم(، مثل: 

﴿    ۈئ   ۈئ  ېئ﴾

٢- ما يدّل على 
 ، �لّرْجَحان: )َظنَّ

َخاَل، َح�ِشَب، 
، َحَجا،  َزَعَم، َعدَّ

َجَعَل، َهْب(، مثل: 
ِخْلُت زيدً� �أََخاَك.
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لأ�
�  

ت
با

شو
ن�

م

�ملن�شوبات هي: �ملفعوُل بِه، �ملفعول �ملطلق، ظرُف �لزمان و�ملكاِن، �حلاُل، �لتمييُز، �مل�شتثنى، 
��شُم )ل( �لنافية للجن�ض، �ملنادى، �ملفعوُل من �أجله، �ملفعوُل معُه، خرُب كان و�أخو�تها، ��شُم �إّن 

و�أخو�تها، و�لتابُع للمن�شوب، وهو �أربعُة �أ�شياء: )�لنعُت، و�لعطُف، و�لتوكيُد، و�لبَدُل(.

به
ل 

عو
ملف

�

�ملفعول به: هو �ل�شم �ملن�شوب �لذي يقع عليه �لفعل، مثل: ��شرتى زيٌد كتابًا، وهو 
َمُر ق�شمان: مّت�شٌل، ومنف�شل: ق�شمان: ظاهر وم�شمر: �لظاهُر: ما تقدم ذكره. و�مل�شْ

َرَبنا،  َرَبني، �شَ �ملّت�شل �ثنا ع�شر، وهي: )�شَ

َرَبكّن،  َرَبكم، �شَ َرَبكما، �شَ َرَبِك، �شَ َرَبَك، �شَ �شَ

ّن(.  َرَبُهَ َربهم، �شَ َربَهما، �شَ َرَبَها، �شَ َرَبُه، �شَ �شَ

�ملنف�شل �ثنا ع�شر، وهي: )�إّياي، �إّيانا، 

، �إّياُه،  �إّياَك، �إّياِك، �إّياُكما، �إّياُكم، �إّياُكنَّ

(، مثل:  �إّياها، �إّياُهما، �إّياُهم، �إّياُهنَّ

﴿ٿ  ٿ﴾، ﴿چ  چ﴾.

لق
ط

 �مل
ول

فع
�مل

َدٌر من�شوب ُيْذَكُر بعد فْعل �شريح من لفظه، مثل: ﴿ڃ  چ  چ   چ﴾ ُهَو َم�شْ

�لنائب عن �ملفعول �ملطلق: ينوب عنه �أحد ع�شر �شيئًا:

�مل�شدر �ملر�دف: َوَقْفُت ِقَيامًا، �شفة �مل�شدر �ملحذوف: �ْجَتَهْدُت كثريً�، �ل�شمري �لعائد على 

�مل�شدر: ﴿  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾، ��شُم �لإِ�َشاَرِة �لعاِئُد �إلى �مل�شدر: َعَدْلَت ذ�َك 

�لَعدَل،  لفظ )كّل، بع�ض، �أّي( م�شافات �إلى �مل�شدر �ملحذوف:﴿چ  چ  چ  ِڇ﴾، 

َدَر  �لعدد: ﴿گ    گ  ڳ﴾، �آلته �لتي يكون بها ُعرفًا: �شربته ع�شًا، ما ُيالقي �ملَ�شْ

َدِر، مثل: م�شى  يف �ل�شتقاق: ﴿چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ ﴾، ما َيُدلُّ على َنوِع �ملَ�شْ

وءً�،  اأ �ملُ�شلي ُو�شُ ْن َيُكوَن َغرْيَ ��شم علم(: َتَو�شَّ َدِر )�َشْرَط �أَ �لرجُل هرولًة، ��شُم �ملَ�شْ

)ما( و)�أّي( �ل�شتفهاميتان، و)ما، مهما، �أَّي( �ل�شرطيات �إذ� دلت جميعًا على �حلدث.
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ظرف  �لزمان: ��شُم �لّزمان �ملن�شوُب بتقدير 

)يف(، مثل: �ليوَم، �لليلَة، �شباحًا، �أبدً�، وما 

َباحًا. ُت �مل�شجَد �شَ �أ�شبه ذلك، مثل: �أََتّيْ

ظرف �ملكان: ��شُم �ملكاِن �ملن�شوُب بتقدير 

)يف(، مثل: �أماَم، ور�َء، فوَق، ُهنا، وما �أ�شبه 

لَّْيُت �أَماَم �لكعبِة. ذلك، مثل:  �شَ

ال
حل

و�شف يوؤتى به لبيان هيئة �شاحبه، حني وقوع �لفعل غالبًا، مثل: جاء زيٌد ر�كبًا.�
ول يكوُن �إل نكرًة، بعَد متام �لكالم، ول يكون �شاحُبها �إل معرفًة، مثل: �أقبل �ل�شيُف م�شتب�شرً�.

يز
مي

لت
�

��شم نكرة من�شوب، 
يرفع �إبهاَم ما تقّدمه.

�أنو�عه: �لتمييز نوعان:

ا )�لتمييز �مللفوظ(،  ١- �لتمييز �ملفرد )�لذ�ت(: وي�شمى �أي�شً
وهو عدة �أنو�ع: 

�أ- �لأعد�د وكناياتها، مثل:يف �لقاعة ع�شرون طاِلبًا.
ب- �أ�شماء �ملقادير )م�شاحة، وزنًا، كياًل، مقيا�شًا(، 
ًا، ��شرتْيُت �أوقيًة َع�َشاًل. مثل: زرْعُت هكتارً� �أَْر�شَ

ًة �َشْمنًا. ج- �أ�شباه �ملقادير على �أَنو�عها، مثل: ��شرتيُت َجرَّ

٢- متييز �جلملة 
)�لن�شبة(: وي�شمى �أي�شًا 

)�لتمييز �مللحوظ(، 
مثل: 

طاَب �خلطيب َحِديثًا.
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�

��شم  يذكر بعد �أد�ة ��شتثناء، 

خمالفًا ما قبلها يف �حلكم، مثل:  

﴿ٻ   ٻ   پ   پ﴾

�أركانه: )�أد�ة �ل�شتثناء، 

�مل�شتثنى، �لـم�شتثنى منه(. 

 �أ�شهر �أدو�ت �ل�شتثناء: 

، �ِشَو ى، عد�،خال، حا�شا( ، َغرْيَ )�إلَّ

�أنو�ع �ل�شتثناء

١- �ل�شتثناء �ملت�شل: 

وهو ما كان فيه �مل�شتثنى من 

 نوع �مل�شتثنى منه، مثل: 

﴿ٺ  ٺ   ٿ  ٿ﴾

٢- �ل�شتثناء �ملنقطع: 

وهو ما كان فيه �مل�شتثنى 

من غري جن�ض �مل�شتثنى 

منه، مثل: 

﴿  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾

:)
لَّ
)�إ

بـ 
ى 

ثن
شت

مل�
م �

كا
ح

�أ

- يجب ن�شب �مل�شتثنى �إذ� كان �لكالم غري منفي، )�أي: مثبتاً(، وذكر معه �مل�شتثنى 

منه، مثل: وَ�َشَل �جلميُع �إلَّ نَبِيالً.

- يجوز ن�شب �مل�شتثنى، �أو �إتباعه بامل�شتثنى منه يف �لإعر�ب على �أنه بدل �إذ� كان 

�لكالم منفيًا، وذكر معه �مل�شتثنى منه، مثل: ما جاء �لطالُّب   ڄ خالد�ً/ خالٌد.

- �إذ� كان �لكالم منفياً، ومل يذكر �مل�شتثنى منه، فاإن �مل�شتثنى يعرب بح�شب موقعه يف 

�جلملة، مثل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ﴾. 

�أحكام �مل�شتثنى بـ 

)غري( �أو )�شوى(:

( فاإنهما تعربان مثلما يعرب �مل�شتثنى  - �إذ� كان ��شتعمالهما مبعنى )�إلَّ
(، ويكون �مل�شتثنى منه جمرورً� د�ئمًا، ويعترب م�شافًا �إليه،  بـ )�إلَّ

مثل: جاء �جلميُع َغرْيَ َزْيٍد.
- �إذ� ��شتعملتا بغري هذ� �ملعنى فاإنهما تعربان بح�شب موقعهما يف 

َم �شوى �لعامِل. ، ما �حرُتِ �جلملة، مثل: ما فاَز َغرْيُ �ملُِجدِّ

�أحكام �مل�شتثنى بـ 

)خال( �أو )عد�( �أو 

)حا�شا(:

١-�أْن تُ�شبَق مبا �مل�شدريّة: 

فتعربان �أفعالً ما�شيًة، 

مثل: �أََل ُكلُّ �شيء ما 

خال �هلَل باطٌل.

٢-غري م�شبوقة مبا �مل�شدريّة: فيجوز �أْن 

تكوَن �أفعالً ما�شيًة، وما بعَدها مفعول به، 

ويجوز �أْن تكوَن حروَف جرٍّ، مثل: جنَح 

�لّطالُّب عد� طاِلبًا، �أو : عد� طاِلٍب.
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خربها�شروط عملها:ل �لنافية للجن�ض

وهي �لتي تنفي خربها عن جن�ض 

ا، نحو: ل طالَب ِعْلٍم  ��شمها ن�شّ

ُمْهِمٌل.

عملها: تعمل عمل )�إّن و�أخو�تها(، 

فتن�شب ��شمها، وترفع خربها، 

مان،  مثل: ل ُمَتجاِوَرْيِن ُمَتخا�شِ

ُروُمون،  يَن حَمْ دِّ ل جُمِ

ل ُمْتِقَناِت َعَمَلُهنَّ َمْذُموماٌت.

١- �أّل تكون لنفي �لوحدة، مثل:
      ل جد�َل يف �حلّج.

٢- تنكري ��شمها وخربها، مثل: 
     ل غا�ضَّ ر�بٌح.

٣- �ألَّ يف�شل بينها وبني ��شمها فا�شل، 
و�إل �ألغي عملها، ووجب تكر�رها، 

ٌر. مثل: ل بيننا ك�شوٌل ول ُمَق�شِّ
٤- �ألَّ ي�شبقها حرف جر، مثل:

مٌ . رَتَ      �أنت بال �َشّك حُمْ

- خرب )ل( �لنافية 

للجن�ض مثل خرب )�إن( 

ياأتي مفردً�، �أو جملة، 

�أو �شبه جملة، مثل: 

ُبوٌب،  ل َرُجَل �ُشوٍء حَمْ

َماِن،  ل �شاِحَبنْيِ َيَتَخا�شَ

ل ُمَتَخاِذلنَي َبْيَنَنا. 
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هو �ل�شُم �لذي يذكُر 
بعد �أد�ة ند�ء مذكورة 

�أو حمذوفة، ويكون 
من�شوبًا، �أو يف حمل 

ن�شب.

�أحرف �لند�ء و�أق�شامها: تنق�شم �أحرف �لند�ء من حيث نوعية 
�ملنادى، �أقريبًا كان �أم بعيدً�، �أم ندبة، �إلى �أربعة �أق�شام:

١- �ملنادى �لقريب: )�لهمزة(، مثل: �أخالد، )�أْي(، مثل:  
�أْي �أحمُد. 

٢- �ملنادى �لبعيد: )�أََيا(: �أََيا علي، )َهَيا(: َهَيا �شعيد.
٣- ند�ء �لقريب و�ملتو�شط و�لبعيد:)يا(، مثل: يا خالد.

٤- �لندبة: )و�(، مثل: و�معت�شماه.

دى
نا

 �مل
�ع

نو
١- �لَعَلُم �ملفرد: ويبنى على ما يرفع به، يف حمل ن�شب، مثل: يا حممُد.�أ

٢- �لنكرة �ملق�شودة: ويبنى على ما يرفع به، يف حمل ن�شب، مثل: يا طالُب.
٣- �لنكرة غري �ملق�شودة: وحكمه �لن�شب، مثل: يا ُمْهِماًل و�لْمِتَحاُن على �لأبو�ب.

٤- �ملنادى �مل�شـاف: وحكمه �لن�شب:يا فاِعَل �خلرِي �أقِبْل.
ُه �أب�شْر. ٥- �ملنادى �ل�شبيه بامل�شــاف: وحكمه �لن�شب، مثل: يا طائعًا ربَّ

له
ج

لأ
ل 

عو
ملف

�

م�شدٌر قلبّي 
من�شوب، ُيذكر 

لبيان علة 
)�شبب( وقوع 
�لفعل، مثل: 

َوَقْفُت �إْجالًل لك

�لذي ين�شب �ملفعول لأجله:                                                                                    

  �لفعل: جئُت َرْغَبًة يف �لعلم، �مل�شدر: �رتياُد �ملكتبِة �لعامِة َطَلَب 
دٌّ َرْغَبًة يف �لتمّيز، مبالغة  �ملعرفِة �شرورة، ��شم �لفاعل:  �أحمُد جُمِ

��شم �لفاعل: �ملح�شُن فعاٌل لعمِل �خلري ُحّبا يف �خلري، ��شم �لفعل: نز�ِل 
�إلى �شاحة �لوغى ِحَفاظًا على �لكر�مة، ��شم �ملفعول: �ملَعلُِّم حمرتٌم 

َنَظرً� لعطائه.

عه
ل م

عو
ملف

�
��شٌم من�شوٌب د�ئمًا ياأتي بعد و�و مبعنى )مع(، وت�شمى 

َنُهم. )و�و �ملعية(، بعد جملة، مثل: َدِع �لّنا�َض َو�َشاأْ

�شروطه
١- �أن ي�شبق بجملة مثل: م�شيُت و�لبحَر.

٢- �أن تكون �لو�و �لتي ت�شحبه للمعية.
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ت 
ر�

رو
ج

�مل

جلّر
ف �

حر
ر ب

رو
ج

�مل

حروف �جلّر �شبعة ع�شر حرفًا: )�لباء، ِمْن، �إلى، َعْن، على، يف، �لكاف، �لالم، ُرّب، 
حتى، ُمْذ، ُمْنُذ، و�و �لق�شم، تاء �لق�شم، خال، عد�، حا�شا(.

يتعلق حرف �جلر بالفعل، �أو ما يف معناه.

�أق�شام 
حروف 

�جلّر من 
حيث 

�ملعنى 
و�لعمل:

١- حروف جّر م�شرتكة: جتر �لظاهر و�مل�شمر، وهي: )ب، ل، ِمْن، �إلى، 
يف، عن، على(.

٢- حروف جّر خمت�شة بجّر �لأ�شماء: وهي: )ك، و�و �لق�شم، وتاوؤه، 
ُمْذ، ُمْنُذ، حتى(.

٣- حروف جّر ز�ئدة: وهي: )ِمْن، �لباء، �لكاف، �ّلالم(، مثل: َل�ْشُت ِبذ�ِهٍب.
٤- حروف جّر �شبيهة بالز�ئدة: وهي: )ُرّب، خال، عد�، حا�شا(، مثل: 

ك، ح�شر �لّطاّلُب عد� �ملتاأّخرين. ُربَّ �أٍخ لك مل تلده �أمُّ

فة
�شا

لإ
با

ّر 
جل

�

 �لإ�شافة ن�شبة بني ��شمني، ليتعّرف �أولهما بالثاين، �إن كان �لثاين معرفة، �أو 
، قارئ �لقر�آِن. ْر كتاَب �َشِعيٍد َوَقَلَم ِحرْبٍ يتخ�ش�ض به �إن كان نكرة، �أو لتخفيفه، مثل: �أْح�شِ

ة:
اف

�ش
لإ

ع �
و�

�أن

١- �لإ�شافة �ملعنوية: وهي �لتي يكت�شب فيها �مل�شاف من �مل�شاف �إليه �لتعريف، 
وتكون �لإ�شافة �ملعنوية غالبًا على معنى �أحد �أحرف �جلر �لثالثة:         

- )�لالم( �ملفيدة للملك �أو �لخت�شا�ض، مثل: د�ري، �أي: د�ٌر يل.
- )ِمْن( �لبيانية، مثل: هذه  ع�شا خيزر�ن،  �أي: من خيزر�ن.                      
- )فـي( �لظرفية، مثل: �أَتعبني �شهُر �لليل وحر��شُة �حلقول، �أي: �شهٌر يف �لليل. 

٢- �لإ�شافة �للفظية: وهي �إ�شافة لي�شت على معنى حرف من حروف �جلر، وتكون 
باإ�شافة م�شتق )��شم فاعل �أو مبالغته، �أو ��شم مفعول، �أو �شفة م�شبهة( �إلى 

. معموله، مثل: �ملوؤِمُن قاِئُل �حلقِّ
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بع
و�

لت
�

ت
نع

 تابع يذكر بعد معرفة لتو�شيحها، �أَو بعد نكرة لتخ�شي�شها، وهو تابع للمنعوِت يف �ل
جميع �أحكامه، مثل: قاَم َزْيٌد �لعاِقُل، ور�أيُت زيدً� �لعاِقَل، ومرْرُت بزيٍد �لعاِقِل.

ف
ط

لع
�

تابع يتو�شط بينه وبني متبوعه حرف من حروف �لعطف.
، �أَْو، �أَْم، َبْل، ل، َلِكْن، َحتّى )يف بع�ض �ملو��شع(. حروف �لعطف: �لو�ُو، �لفاُء، ُثمَّ

ً�، وجزمًا، نحو: جاء زيٌد  �ملعطوف: َيْتَبُع يف �إعر�به �ملعطوف عليه، رفعًا، ون�شبًا، وجرَّ

وخالٌد،  ر�أيت َزْيدً� وخالدً�، ﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾.

يد
وك

لت
�

هو تابع يوؤتى به 
تثبيتًا ملتبوعه، 
ولرفع �حتمال 
�ل�شهو، �أَو �ملجاز 
يف �لكالم، وهو 
د يف  تابع للموؤكَّ

جميع �أحكامه، �إل 
�لتنكري.

�أنو�ع �لتوكيد

١- �للفظي: ويكون بتكر�ر 

�للفظ، مثل:

 ﴿  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ﴾،

 �أَو بذكر مر�دفه بعده، نحو: 

َذَهَب غادَر �أَخوك.

٢- �ملعنوي، ويكون ب�شبعة �أ�شماء، 
د،  ي�شاف كل منها �إلى �شمري �ملوؤكَّ
وهي: )نف�ض، عني، جميع، عامة، 

كل، كال، كلتا(، مثل: 

﴿ېئ  ېئ  ېئ   

ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾

دل
لب

�

هو تابع مق�شود باحلكم، ميهَّد له بذكر �ملتبوع قبله، ويتبعه يف حركة �لإعر�ب، و�أق�شامه �أربعة:

  ١- �لبدل 
�ملطابق، )بدل 
�لكل من �لكل(، 

مثل:
هذ� �لفاروُق ُعَمُر

 ٢- بدل �لبع�ض 

من �لكل: مثل: 

َرْفُت �ملاَل ُرْبَعُه  �شَ

َفُه �أو ُثُلَثُه �أو ِن�شْ

 ٣- بدل 
�ل�شتمال: 

مثل: 
�أعجَبني 

�أَْحَمُد ُخُلُقه

 ٤- �لبدل �ملباين، ويذكر �إما على 
�شبيل �لغلط، كاأَن تريد ند�ء خالد 

في�شبق �إلى ل�شانك عمرو، ثم تبدل منه 
فتقول: يا خالُد عمرو، و�إما على �شبيل 

�لن�شيان مثل: ز�رين �أخوك �أبوك.
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ف
شر

ل�
ن �

ع م
نو

ملم
�

هو ��شم معرب ل يقبل �لتنوين، وتكون عالمة جره �لفتحة نيابة عن �لك�شرة، مثل: 
ف بـ )�ألـ(، �أو يكن م�شافًا، مثل: َمَرْرُت باملد�ِر�ِض، َمَرْرُت  ٍة، ما مل يعرَّ مررت مبد�ِر�َض �أثريَّ

مبد�ِر�ِض �ملدينِة.

�ملثال�لعلة

١- �لَعَلِميَّة و�لتاأنيث بغري �لألف:

٢ - �لَعَلِميَّة و�لُعْجَمة:

٣- �لَعَلِميَّة و�لرتكيب �لـَمْزِجّي:

٤- �لَعَلِميَّة وزيادة �لألف و�لنون:

٥- �لَعَلِميَّة ووزن �لفعل:

٦- �لَعَلِميَّة و�لعدل:

7- �لو�شفية وزيادة �لألف و�لنون:

8- �لو�شفية ووزن �لفعل:

٩- �لو�شفية و�لعدل:

١٠- �شيغة منتهى �جلموع:

١١- �لتاأنيث بالألف:

ًة. َمْت فاطمُة �إلى زينَب و�أخيها طلحَة هديَّ قدَّ

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾.

�شافَر �أحمُد ِمْن َح�شرموَت �إلى نيويورَك.

ُجِمَعِت �مل�شاِحُف يف زمِن ُعْثماَن بِن عفاَن.

�لتقيُت باأحمَد يف َيْنُبَع.

�قتِد بعْدِل ُعَمَر.

ل �أبيُت �شبعاَن وجاري جوعاُن. 

﴿ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ﴾.

جاَء �ملدعّوون َمْثَنى.

دخلت �إلى م�شاِجَد ُمَزّينٍة مب�شابيَح.

َر�َء. �رفْق ِبُحْبَلى، ر�أيُت �أحمَد يف ُحلٍَّة َخ�شْ

21



دارات
ة الإ�ص

قائم



• القد�س يف القلب والذاكرة	
• حقوق الإن�صان يف ال�صريعة الإ�صالمية	
• املجموعة الق�ص�صية لالأطفال )الأولى(	
• احلوار مع الآخر املنطلقات وال�صوابط	
• النقد الذاتي روؤية نقدية اإ�صالمية	
• املراأة املعا�صرة بني الواقع والطموح	
• احلج ولدة جديدة	
• الفنون الإ�صالمية تنوع ح�صاري فريد	
• ل اإنكار يف م�صائل الجتهاد	
• املجموعة ال�صعرية لالأطفال	
• التجديد يف التف�صري نظرة يف املفهوم وال�صوابط	
• مقالت ال�صيخ حممد الغزايل يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• مقالت  ال�صيخ عبد العزيز بن باز يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• ريا�س الأفهام يف �صرح عمدة الأحكام	
• مو�صوعة الأعمال الكاملة اخل�صر ح�صني	
• علماء واأعالم كتبوا يف الوعي الإ�صالمي	
• براعم الإميان منوذج رائد يف �صحافة الأطفال	
• الختالف الأ�صويل يف الرتجيح بكرثة الأدلة والرواة واأثره	
• الإعالم مبن زار الكويت من العلماء والأعالم	
• احلوالة	
• التحقيق يف م�صائل اأ�صول الفقه التي اختلف فيها عن الإمام مالك 	

بن اأن�س
• الأ�صول الجتهادية التي يبنى عليها املذهب املالكي	
• الجتهاد بالراأي يف ع�صر اخلالفة الرا�صدة	
• التوفيق وال�صداد يف م�صاألة الت�صويب والتخطئة يف الجتهاد	
• فقه املري�س  يف ال�صيام	
• الق�صمة	
• اأ�صول الفقة عند ال�صحابة- معامل يف املنهج	

• ال�صنن املتنوعة الواردة يف مو�صع واحد يف اأحاديث العبادات	
• لطائف الأدب يف ا�صتهالل اخلطب	
•  نظرات يف اأ�صول البيوع املمنوعة	
• الإعالء الإ�صالمي للعقل الب�صري	
• ديوان �صعراء الوعي الإ�صالمي	
• ديوان خطب ابن نباتة	
• الإظهار يف مقام الإ�صمار	
• م�صاألة تكرار النزول يف القراآن الكرمي	
• احلافظ اأبو احلجاج يو�صف املزي وجهوده يف كتابه تهذيب الكمال	
• يف رحاب اآل البيت النبوي	
• ال�صعقة الغ�صبية يف الرد على منكري العربية	
• منهاج الطالب يف املقارنة بني املذاهب	
• معجم القواعد الفقهية وم�صادرها	
• كيف تغدو ف�صيحا	
• موائد احلي�س يف ف�صائل امروؤ القي�س	
• اإحتاف الربية فيما جد من امل�صائل الفقهية	
• تب�صرة القا�صد على منظومة القواعد	
• حقوق املطلقة يف ال�صريعة الإ�صالمية	
• اللغة العربية الف�صحى	
• املذهب عند - احلنفية - املالكية - ال�صافعية - احلنابلة 	
• منظومات اأ�صول الفقه	
• اأجواء رم�صانية	
• املنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند ال�صافعية	
• نحو منهج اإ�صالمي يف رواية ال�صعر ونقده	
• درا�صات واأبحاث ن�صرت يف جملة الوعي الإ�صالمي	
• ابن رجب احلنبلي واأثره يف الفقه	
• التق�صي ملا يف املوطاأ من حديث النبي	
• املجموعة الق�ص�صية لالأطفال )الثانية( 	

قائمة اإ�صدارات

الوعي الإ�صالمي
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• كرا�صة لون لالأطفال	
• مو�صوعة رم�صان	
• جهد املقل	
• العذاق احلواين على ر�صالة القريواين	
• قواعد الإمالء	
• العربية والرتاث	
• الن�صمات الندية يف ال�صمائل املحمدية	
• اهتمامات تربوية	
• اأثر الحت�صاب يف مكافحة الإرهاب	
• القرائن واأثرها يف علم احلديث	
• جهود علماء احلديث يف توثيق الن�صو�س و�صبطها	
• �صرية حميدة ومنهج مبارك	
• اأبحاث موؤمتر ال�صحافة الإ�صالمية الأول	
• نظام الوقف	
• قراءة يف دفرت قدمي الأ�صمعيات	
• قراءة اأخرى يف دفرت قدمي الكامل	
• الرتجيح بني الأقي�صة املتعار�صة	
• التلفيق وموقف الأ�صوليني منه	
• الرتبية بني الدين وعلم النف�س	
• خمت�صر ال�صرية النبوية	
• معجم اخلطاب القراآين يف الدعاء	
• امل�صائل الطبية املعا�صرة يف باب الطهارة	
• امل�صائل الفقهية امل�صتجدة يف النكاح	
• دليل قواعد الإمالء 	
• علم املخطوط العربي	
• الرتاث العربي	
• من ق�صايا اأ�صول النحو عند علماء اأ�صول الفقه	
• نهاية املرام يف معرفة من �صماه خري الأنام )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ١(	
• اجلزء امل�صل�صل بالأولية والكالم عليه )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٢(	
• مولد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٣(	
• ال�صراج الوهاج يف ازدواج املعراج )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٤(	
• ال�صتدراك )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٥(	
• جواب العالمة ال�صفاريني )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٦(	

• ماآخذ العلم )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٧(	
• حتفة الأمني فيمن يقبل قوله بال ميني )ذخائر جملة الوعي الإ�صالمي ٨(	
• تلوين اخلطاب	
• التاريخ يف الإ�صالم 	
• ر�صالة يف الوقف	
• اأغاريد الرباعم	
• اأخالقنا اجلميلة	
• ق�ص�س لالأطفال	
• قواعد العدد واملعدود	
• اأ�صرار العربية 	
• علماوؤنا وتراث الأمم، القو�س العذراء وقراءة الرتاث	
• امل�صائل الأ�صولية امل�صتدل لها بقوله تعالى ﴿چ  چ  چڇ  ڇ    	

ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾
• اإحتاف املهتدين مبناقب اأئمة الدين	
• احل�صبة على املدن والعمران	
• عبقرية التاأليف	
• الأمايل اللغوية يف املجال�س الكويتية	
• التقريب والإر�صاد	
• �صل�صلة اأ�صيائي »ق�ص�س لالأطفال«	
• حكايات ل تن�صى مع دمية	
• عالج ال�صمنة اأحكامه و�صوابطه	
• امل�صجد الأق�صى اأربعون معلومة جنهلها	
• تف�صري عبداهلل بن م�صعود الهذيل جمعا وحتليال	
• الإرفاد ملن غدى على نظم قطر الندى	
• القول املاأثور يف اإحياء ال�صواب املهجور	
• اأ�صاليب اخلطاب يف القراآن الكرمي 	
• الأ�صربة والأطعمة	
• قواعد اللغة العربية	
• ال�صرف العربي	
• علم البالغة	
• بحور ال�صعر العربي	
• املجموعة العربية	
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